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I 1960 udkom bogen ”The Human Side of Enterprise” skrevet af professor i ledelse Douglas McGregor fra MIT. I bogen skitserer han to forskellige 
sæt overbevisninger om menneskets natur og motivation, som ledere kan være bærer af. Den ene overbevisning kaldte han teori X, og med denne 
teori antager man, at mennesker og medarbejdere er drevet af at optimere private mål, generelt foretrækker at undgå at arbejde og helst undgår 
ansvar. Den anden overbevisning, teori Y, antager, at mennesker aktivt søger udfordringer, holder af at være i arbejde og af at udrette ting sammen 
med andre som en måde at udfolde sig på.
McGregor kunne yderligere vise, at lederens antagelser om medarbejdernes ”natur” påvirker deres ledelsesadfærd og dermed de struk-
turer, procedurer, systemer, mulighedsrum mv., som indføres i organisationen. 

Klip låsen!

”Det har medarbejderne hos os slet ikke forudsætninger for at beslutte”, 
er en sætning vi af og til hører, når vi fortæller om organisationer, hvor 
alle medlemmer har mandat til at træffe de beslutninger, de skønner 
nødvendige, for at de kan udføre deres arbejde. Også selvom beslut-
ningen medfører indkøb eller udgifter i øvrigt. Eller vi hører: ”Hvis folk 
bare kan træffe beslutninger, så ender vi vel med det rene kaos i vores 
virksomhed”. Vores spørgsmål er så typisk: Hvordan i al verden kan det 
være, at I har indrettet en organisation, hvor medarbejderne ikke kan 
træffe beslutninger, som sikrer, at de kan udføre deres arbejde?

Mange organisationer lider af den svøbe, at man af grunde, som måske 
endda fortaber sig i historien, har indført strukturer og regler, som har 
frataget medarbejderne det naturlige handlerum, som knytter sig til de-
res arbejde. 

Montører, som ikke må købe det rigtige værktøj, før det godkendes af 
en leder, og der er sendt forespørgsel pr. blanket til Indkøb, som så i tur 
behandler forespørgslen og foretager bestillingen, med efterfølgende le-
vering og kvittering for udleveringen til montøren. Imens tikker uret, og 
montørens produktivitet lider i de uger, det tager, før værktøjet når frem. 
Eller it-programmøren, som vurderer, at det ville være godt med et møde 
ekstra til at afstemme en bestemt feature med kunden, men som ikke føler, 
at han har mandat til at træffe den beslutning uden om projektlederen, og 
som derfor fortsætter arbejdet på lykke og fromme, i håb om at resultatet 
bliver godkendt hos kunden. 

Klummens to skribenter, Anne Lund Thybring og AndreAs grAnhof JuhL fra konsulent-
virksomheden AGORA, arbejder med at udvikle organisationer, der indretter sig 
med teori Y som udgangspunkt. AGORA driver aktuelt et treårigt udviklings- og 
forskningsprojekt, hvor otte organisationer ud fra teori Y-mindsettet nytænker 
organiserings- og ledelsesspørgsmål. Denne klumme beskriver teori og erfaringer 
fra dette arbejde. 
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Disse eksempler antyder, hvorfor større 
beslutningsrum i alle dele af virksomhe-
den ikke blot kan betale sig økonomisk, 
men også medfører større arbejdsglæde 
og oplevelse af meningsfuldhed, kompe-
tence og stolthed i arbejdet.

Frygten for at sætte medarbejdere fri til 
at træffe beslutninger af relevans for de-
res arbejde bunder efter vores erfaringer 
i en mere eller (oftest) mindre bevidst an-
tagelse om, at mennesker skal styres og 
kontrolleres for ikke at vise umådeholden 
adfærd. Altså teori X-antagelser. Mon-
tøren kunne måske finde på at bestille 
værktøj hjem, som ikke var nødvendigt, 
eller som var uforholdsmæssigt dyrt. Eller 
måske endda stjæle værktøjet. Den slags 
sker på virksomheder. Men sker det så 
ofte, at det på nogen måde står mål med 
de udgifter, som organisationen pålæg-
ger sig selv ved at indføre bureaukrati-
ske procedurer og ansættelse af folk til 
at kontrollere, at de overholdes? Og kan 
problemet med umådehold eller tyveri 
mon adresseres anderledes og mere ef-
fektivt end med regler? 

Ja. Det er det korte svar, vi som organi-
sationspsykologer og -forskere kan se i 
både forskningen og i praksis. Men det 
kræver et større opgør med de antagel-
ser, der ligger til grund for den måde, 
som organisationen indrettes på. 

Én af de organisationer, der har vist, at teori-Y tilgangen er langtidshold-
bar og ikke bare er en fiks ide, er den franske messingstøberfabrik FAVI. 
FAVI har arbejdet med selvledelse siden 1983, og her har man fundet 
gode svar på disse spørgsmål. Da Jean Francois Zobrist tiltrådte som 
CEO lagde han mærke til, at operatørerne på de forskellige produkti-
onslinjer skulle stå i kø foran et aflåst område, hvori arbejdshandsker 
og andet udstyr blev opbevaret. En person var ansat til at dokumentere 
udleveringen af nye handsker, og derfor kunne handsker kun udskiftes i 
burets åbningstid, uagtet at fabrikken arbejdede i flerholdsskift. Praksis-
sen var indført, fordi nogle operatører havde fået en vane med at tage et 
par ekstra arbejdshandsker med hjem til weekendens praktiske arbejde. 
Efter at have konsulteret økonomiafdelingen og fundet ud af, at en stil-
lestående maskine kostede 10 franc i minuttet, mens et sæt handsker 
kostede 5,80 franc, tog Zobrist en stor boltsaks og klippede låsen på 
buret over og erklærede, at folk fremover kunne tage de handsker, de 
har brug for, når de har brug for dem, og at han havde tillid til, at men-
nesker ansat på FAVI ville handle til virksomhedens bedste. Zobrist er-
klærer: ”Based on the works by McGregor and Maslow I enjoyed designing 
a different organization chart built on the assumption that ‘the human is 
considered good’. People always tend to act as they are considered. If we 
open the spaces of freedom, people will start developing themselves and 
they will set themselves ambitious targets.”

Isaac Getz sætter i bogen ”Freedom, Inc.” pointen på spidsen, når han 
stiller spørgsmålet: Vil du designe din organisation og dens procedurer 
og processer efter de tre procent, som snyder, er uærlige og uansvar-
lige – eller efter den majoritet af medarbejdere, som til fulde forstår at 
forvalte frihed og ansvar?

Men hvad så, når det drejer som om beslutninger med højere komplek-
sitet, som ikke kun hidrører den enkelte, men også involverer mange 
stakeholders og modsatrettede hensyn? Disse mere komplekse beslut-
ningsprocesser vil være i fokus i den næste klumme, hvor vi beskriver 
selvorganiserende beslutningsprincipper kaldet ”Rådgivningsprocesser”, 
der understøtter den organisatoriske handlekraft og hastighed, samtidig 
med at helhedshensynene varetages.

Råd #1: Start med dig selv, og overvej: Hvor er din ledelses-
praksis aktuelt baseret på teori X, og hvor er den 

baseret på teori Y? Som nævnt i klummen vil teorierne leve flere steder 
samtidigt, og ofte er de ikke “valgt” bevidst. Hvis du får lyst at tage skrid-
tet i retning af mere “Y”-ledelse – hvad skal du så begynde med, stoppe 
med, gøre mere af, eller mindre af?

Råd #2: Arbejde i lederteamet:  
Tal i jeres lederteam om jeres menneskesyn: Hvor 

har I eksempler på, at menneskesyn Y lever hos jer? Hvor lever X-synet? 
Hvordan ønsker I forholdet mellem disse fremadrettet? Og hvordan kan I 
som ledelse arbejde med at skabe dette?

Råd #3: Er der steder i dit team eller jeres virksomhed, hvor I 
nemt – og med fordel – kan “klippe låsen”?
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